Betreft Persbericht:
Aankondiging werkzaamheden aan het energienet aanleg
middenspanningskabel vanaf Zuiderwoude naar Broek in Waterland.
Waarom verricht Liander werkzaamheden aan het energienet?
Liander is in uw regio eigenaar en beheerder van de elektriciteitsnetten. Eén van onze taken is het
uitbreiden, onderhouden en vernieuwen van deze energienetten. I.v.m. het aanleggen van een nieuw
elektriciteitsnet bij u in de buurt zullen werkzaamheden uitgevoerd worden.
Liander gaat een nieuwe middenspanningskabel aanleggen in open ontgraving en d.m.v. gestuurde
boringen vanaf de Gouw in Zuiderwoude tot aan de Klinke in Broek in Waterland. (zie figuur 1). De
werkzaamheden zullen plaatsvinden op de openbare weg fietspad en voetpaden. Om de werkzaamheden
uit te kunnen voeren zullen er op bepaalde momenten tijdelijke verkeersmaatregelingen van kracht zijn. Dit
om de werkzaamheden op een verantwoorde wijze uit te kunnen voeren voor de omgeving en onze
medewerkers. We beseffen dat het impact kan hebben voor u. In onderstaande geven we diverse situaties
weer.

Figuur 1
De werkzaamheden starten op maandag 22-08-2022 vanaf de gouw.
Doordat de aanleg van de middenspanningsroute in het fietspad van de Burg. Peereboomweg uitgevoerd
gaat worden zal het fietspad vanaf die datum afgesloten zijn. ( zie figuur 2).

Figuur 2

De fietsers / voetgangers zullen dan gebruik moeten maken van de hoofdrijbaan.
Voor het uitvoeren van 2 gestuurde boringen moeten we ook de Burg. Peereboomweg kruising met de
Molengouw afsluiten voor al het verkeer behoudens voetgangers en fietsers.( zie figuur 3)

Figuur 3

Startdatum afsluiting dd. 12-09-2022 ( tijd 07:00)
Einddatum afsluiting dd. 20-09-2022 ( tijd 16:00)
Een omleidingsroute zal deze datums van kracht zijn.( zie figuur 4)

Figuur 4

Voor de aanlegwerkzaamheden vanaf Molengouw 14 t/m Zuideinde 28 zal de weg afgesloten worden voor
alle verkeer. Voor deze werkzaamheden is ook een verkeersplan ( zie figuur 5)

Figuur 5

We begrijpen dat door de uit te voeren werkzaamheden u hinder kan ondervinden.

Wie voert de werkzaamheden uit?
De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Visser & Smit Hanab voor Liander.
Wat merkt u verder van de werkzaamheden?
We voeren de werkzaamheden uit volgens de geldende veiligheidsvoorschriften. Dat betekent onder
andere dat wij het werkgebied afzetten en waarschuwingsborden plaatsen.
Heeft u nog vragen?
Heeft u nog vragen over de uitvoering of de planning? Neem dan gerust contact op met de
omgevingsmanager van Visser & Smit Hanab, Klaas van Zanten (06 – 12684858) (vanaf 15-08-2022
bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 15.00 uur).
Met vriendelijke groet,
Liander N.V.

